
Országgyű lés Hivatal a

Irományszám ~j ~~

	

(,L

Érkezett 2016 MÁJ 2 6.

Módosító javasla t
Kövér László Úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tiszíeh Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . (1)-(3)

bekezdése alapján a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére

vonatkozó kampalai módosításának kihirdetésérő l szóló T/10722 . sz. törvényjavaslathoz a

kővetkező

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 13 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(2) A Btk. a kővetkező 333/A. §-sal és az azt megelőző alcím címmel egészül ki :

„Népirtás. emberiesség elleni vagy háborús b űncselekmény nyilvános tagadása

333/A. Aki nagy nyilvánosság el ő tt

a) a 2016. évi . . . törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma 6 . cikkében

meghatározott népirtás . 7. cikkében meghatározott emberiesség elleni b űncselekmények vagy

8. cikkében meghatározott háborús b űncselekmények törvénnyel kihirdetett nemzetköz i

szerződéssel vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa kötelező határozatával

létrehozott nemzetközi büntető bíróság, vagy

b) e törvény XIII . fejezetében meghatározott emberiesség elleni bűncselekmények vagy XIV.

fejezetében meghatározott háborús b űncselekmények magyar bíróság
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jogerős ítéletében megállapított elkövetését tagadja, kétségbe vonja, súlyosan jelentéktelen

színben tünteti fel vagy azt igazolni törekszik, b űntett miatt három évig terjedő

szabadságvesztéssel büntetend ő ,	 amennyiben az adott cselekményt olyan módon valósul meg .

hogv az nemzeti . etnikai, faji, vallási csoport vagy annak valamely tagja elleni erőszakra vagy

gyűlöletre uszításra alkalmas."

Indokolás

A törvényjavaslat egyértelműen kimondja, hogy a Btk . új 333/A. §-ára azért van szükség,

hogy a magyar büntetőjog megfeleljen a rasszizmus és az idegengy űlölet egyes formái és

megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemrő l szóló, 2008 . november

28-i 2008/913/18 tanácsi kerethatározat 1 . cikkében előirt kötelezettségnek.

A javaslat azonban jóval túlmegy azon a szinten. amit a kerethatározat elvár, és e z

jogbizonytalanságot valamint nem kellően pontos büntetőjogi tényállást eredményez . A

kerethatározat elvárása szerint a népirtást, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények

tagadóit valamint súlyosan jelentéktelen szintben feltüntetőit akkor kell büntetőjogi

eszközökkel is üldözni, ha az elkövetés faji, bőrszín szerinti, vallási . származás szerinti vagy

nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek egy csoportja vagy e

csoport valamely tagja ellen irányuló módon valósul meg, és egyúttal er őszakra vagy

gyűlöletre való uszításra is alkalmas.

Emellett a kerethatározat azt is tartalmazza, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hog y

kizárólag azt a cselekményt büntetik, amely a közrend megzavarására alkalmas vag y

fenyegető , gyalázkodó vagy sértő jellegű .

Fentiek tükrében kimondható, hogy a törvényjavaslat módosítása szükséges annak érdekében ,

hogy pontosabban megfeleljen a 2008/91311B tanácsi kerethatározat I . cikkében elő írt

követelményeknek .

Budapest, 2016. május 26 .

Dr. Staudt Gábor
(Jobbik Magyarországért Mozgalom
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